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Noviny obce Čečejovce

Október - mesiac úcty
k starším

Povedzme si to priamo, človek dokáže všetko. Urobiť
dieru do sveta aj do ozónu, urobiť si pekný dom, ale
aj peknú hanbu. Vyzerať ako pekný hrdina, ale aj ako
pekný hlupák. Niekedy dokáže byť na svete sto rokov,
ale nedokáže byť pod vodou ani tri minúty. Vie obstojne
hrať na klavíri a na nervy, skákať do rečí a tuším viac
myslieť na budúce generácie počítačov ako na svojich
predkov... No človek by si až tak mnoho nemal namýšľať, lebo ... je len človek. Nedokáže voňať ako lipa a len
tak sa rozmnožovať po vetre ako topoľ. To dokáže len
Božia príroda. A preto by si človek mal celkom skromne povedať: až tak mnoho toho neviem, a preto sa tu
na svete budem radšej viacej čudovať ako svet meniť.
Pri čudovaní totiž nelietajú triesky a nehynú ryby, ale
rastú stromy a padá sneh, a všetko je na svojom mieste
a v poriadku, ako vždy, keď je na jar naozaj jar, v lete
leto, na jeseň na jabloni jabĺčko, v zime zima, na človeku hlava a v človeku ... srdce. To sú myšlienky, ktoré
výstižne, úprimne, úplne jednoducho charakterizujú nás
ľudí. Tieto myšlienky by nás mali nabádať k tomu, aby
sme ich mali na mysli v každom veku, každý deň počas
celého roka a nielen zamýšľať sa nad významom týchto slov iba pri čítaní týchto riadkov. K týmto úvahám
pridajme všetci úctu a vďaku nielen v mesiaci október,
kedy si pripomíname mesiac úcty k starším, ale každým
okamihom a urobme svet krajším.
Štefan Magoči
starosta obce

Október 2008

Pamiatka zosnulých
„Do lístia novembra spomienka zas padá a človek človeka,
život život hľadá“. Toto je ten zmysel, ktorý strácame. V toku
všedných dní sme strhaní vírom. Žijeme a umierame, strácajúc samých seba. V týchto dňoch na cintorínoch medzi hrobmi
pocítime dotyk ruky človeka. Roky ma nevidel a ja som nestál
o jeho teplú dlaň. Pritom boli krásne tie časy, keď ako deti sme
naháňali loptu pomedzi strniská. Našli sme sa, stretli. A zatúžime vrátiť niečo dávne, čo sme zahodili. Čo nám vytrhol vír
času. Dobré je, keď spoznáme realitu, že aj my sme v kalendári
termínov Kohosi nad časom ... „Smrť niečo končí. Stretneme
sa zas?“ Nedá pokoj táto otázka odveká. Človek odchádza živý,
hľadá človeka. Chcel by vrátiť to, čo kryje chladná zem. Nedá
sa, ani keby tisíc sviec horelo na hroboch. Schúlený v jesennom vetre zrazu pocítiš neodolateľnú túžbu po živote. Svet je
plný živých, a predsa mŕtvych ľudí. Ten, čo zabudol byť človekom, zomrel. Aj keby mal miliardy a majetkov tisíce. Nezostane
v mysli. Zomrel v ľuďoch skôr, než naposledy vydýchol. Nuž,
zostať človekom. Aj o tom je tento deň, keď do lístia novembra
spomienka zas padá ... Má krásnu vôňu tento zvláštny čas.
Štefan Magoči
starosta obce
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UDALOSTI

Deň poľa kukurice
PIONEER HI-BRED Slovensko, spol.
s r. o. v spolupráci s PDP Čečejove
usporiadalo v dňoch 9. - 11. septembra
2008 DEŇ POĽA KUKURICE. Odbornej a laickej verejnosti bolo predstavených 16 hybridov kukurice. Podujatia
sa zúčastnilo 67 zástupcov poľnohospodárskych subjektov z celého košického regiónu. Dňa 30. októbra 2008 sa
uskutoční verejný zber týchto hybridov,
na ktorom sa vyhodnotia hektárové výnosy a zberové vlhkosti jednotlivých
odrôd.
Ing. Július Ďurčo

Výstava SPIŠ VO FOTOGRAFII
V rámci Čečejovského kultúrneho leta 2008 sa v spoločenskom
centre od 16. 8. 2008 do konca septembra 2008 uskutočnila výstava fotograﬁí pod názvom SPIŠ VO FOTOGRAFII. Vystavované
fotograﬁe od 32 autorov vznikli na trojdňovom medzinárodnom
plenéri pre neprofesionálnych fotografov, ktorý sa uskutočnil v
malebnom prostredí Spiša v Spišskom Podhradí v termíne od 12.
- 14. októbra 2007 a ktorého organizátorom bolo Krajské osvetové
stredisko v Košiciach. Putovnú výstavu fotograﬁí od slovenských,
maďarských, poľských, rumuských a ukrajinských autorov už mali
možnosť záujemcovia vzhliadnuť okrem Čečejoviec aj na Ukrajine
v meste Užhorod, v Rumunsku v mestečku Marghita, v Košiciach a
Rožňave.
(R)

Vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ Čečejovce
na Dňoch obce Čečejovce
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DNI OBCE 2008

Oslavy dní obce
Dvojdňové oslavy Dní obce Čečejovce sa uskutočnili v areáli
prírodného javiska v dňoch 30. a 31. augusta 2008. Stáva sa
už tradíciou, že pred začatím osláv starosta obce v sprievode
poslancov obecného zastupiteľstva položí veniec k Pomníku
padlých. Nebolo tomu inak ani tohto roku.
Po slávnostnom príhovore starosta obce Štefan Magoči odovzdal ocenenia obce. Cena obce Čečejovce za rok 2008 bola
udelená Dobrovoľnému hasičskému zboru za aktívnu činnosť,
dosiahnuté výsledky a účasť na jednotlivých hasičských súťažiach, ako aj za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena
našej obce, Ing. Júliusovi Pelegrinovi za jeho aktívnu a všestrannú činnosť pri tvorbe a vydávaní obecných novín a hlavne
za autorstvo prvej knižnej publikácie obce Čečejovce vydanej
v roku 2007 a grófovi Sándorovi Telekimu In memoriam za
jeho hrdinský čin pri záchrane životov mladých ľudí z obce
Čečejovce a blízkeho okolia.

Odovzdanie cien obce

Večerné operetné gala predstavenie prinieslo neopakovateľný kultúrny zážitok pre milovníkom operety, muzikálu a opery.
Popri stálych členoch skupiny Triász Varietas Aladára Ocska,
Mariky Híves, Mariky Cmorikovej, Ivett Tóth a hosťujúcej
umelkyne Katalin Kollár sa zaplnenému hľadisku predstavili
znamenití predstavitelia tohto žánra z Maďarska: primabalerína
Operetného divadla v Budapešti Zsuzsa Kalocsai, sólista Maďarskej štátnej opery v Budapešti János Tóth a umelci budapeštianskeho Interoperetu Trixi Teremi, József Bozsó, Éva Keszler,
Csaba Balogh a Gergely Boncsér. Spevákov sprevádzal symfonický orchester Štátnej ﬁlharmónie Košice s koncertným
majstrom Romanom Orgovánom pod taktovkou dirigenta Pála
Farkasa z budapeštianskeho Interoperetu.
Po operetnom galakoncerte nasledoval ohňostroj pripravený
Ing. Eduardom Weiszerom a diskotéka.
Druhý deň osláv v nedeľu doobeda sa začal svätohubertskou
bohoslužbou v rímskokatolíckom kostole, po ktorej vdp. Michal Šuško požehnal poľovníkov, ktorí sa potom s uloveným
jeleňom presunuli do areálu prírodného javiska.
V poobedňajších hodinách bola vyhlásená so záujmom sledovaná súťaž o cenu starostu obce vo varení poľovníckeho guľáša.
Trojčlennej porote najviac chutil guľáš navarený poľovníkmi
z chatovej osady Seleška, ktorí si odniesli Cenu starostu obce
Čečejovce. Na druhom mieste skončila MO CSEMADOKU v
Čečejovciach, na treťom Poľovnícke združenie Repiská z Čečejoviec a na štvrtom Poľovnícke združenie Nová Bodva.
V priebehu nedeľného popoludnia vystúpili najprv žiaci Základnej školy s materskou školou v Čečejovciach s kultúrnymi
a súťažnými programami. V ďalšej časti sa predstavili spevácke a folklórne skupiny MO CSEMADOK z Debrade, Janíka
a citarová skupina z Buzice. Spevácka a folklórna skupina
MO CSEMADOK z Čečejoviec sa predstavila úplne novými
programami. Divákov obzvlášť zaujala ich scéna z lekárskeho
prostredia.
Vo večerných hodinách sa predstavila hudobná skupina Pavelčákovci z Košíc. Oslavy uzavrelo vystúpenie hudobno-zábavnej skupiny Szuperdáridó z Maďarska, v ktorom sa predstavili
Erika Kékesi, Szilvia Várkonyi, György Havasi so skupinou
Harmónia Duó.
Úlohy moderátorky počas obidvoch dní sa úspešne zhostila
Mgr. Zuzana Zboraiová
(R)

Spevácka a folklórna skupina MO CSEMADOK Čečejovce
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Operetný galakoncert
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Súťaž vo varení poľovníckeho guľáša

Spevácka a folklórna skupina MO CSEMADOK Čečejovce

Citarová skupina z Buzice

Skupina MO CSEMADOK Janík

Skupina MO CSEMADOK Debraď

Szuperdáridó

Pavelčákovci
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PRECHOD NA EURO

Eurobankovky a euromince
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PRECHOD NA EURO

Základné údaje o euromene
Od 1. januára 2009 si budeme
musieť zvykať na nové peniaze.
Korunové bankovky a mince
nahradia eurobankovky a euromince. Euro sa totiž stane na
Slovensku zákonným platidlom
a po 16 rokoch tak nahradí slovenskú korunu v neodvolateľne
stanovenom výmennom kurze
1 € = 30,1260 Sk.
Od 17. januára 2009 sa budú pri hotovostných platbách používať už iba eurové bankovky a mince. Slovenské korunové
bankovky budú banky v pevnom kurze vymieňať až do konca
roka 2009 a mince do konca júna 2009. Banky môžu od 20. januára 2009 za výmenu účtovať poplatok, ak množstvo bankoviek alebo mincí na zákazníka/transakciu presiahne 100 kusov.
Národná banka Slovenska bude slovenské korunové bankovky vymieňať bez časového obmedzenia, mince do konca roka
2013.
Euro ako svoju menu bude k 1. januáru 2009 používať 16
členských štátov Európskej únie: Belgicko, Cyprus, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko,
Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Členské štáty EÚ, ktoré v tom
čase ešte jednotnú menu nebudú používať, sú Bulharsko, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Eurobankovky
Vzhľad eurobankoviek je v celej eurozóne rovnaký. Eurobankovky sú dielom Roberta Kalinu, rakúskeho umelca. Vo svojich
návrhoch sa nechal inšpirovať „historickými epochami a architektonickými štýlmi v Európe“. Na bankovkách sú architektonické štýly siedmich kultúrnych epoch európskej histórie: klasika na bankovke €5, románsky sloh na bankovke €10, gotika na
bankovke €20, renesancia na bankovke €50, barok a rokoko na
bankovke €100, architektúra železa a skla 19. storočia na bankovke €200 a moderná architektúra 20. storočia na bankovke
€500. Hlavným motívom na lícnej strane bankoviek sú okná a

brány, na rubovej strane dominujú mosty. Motívy vychádzajú
z typických architektonických prvkov jednotlivých období, nezobrazujú žiadne skutočné stavby.
Na eurobankovkách je podpis Willema F. Duisenberga, prvého prezidenta Európskej centrálnej banky, alebo Jeana-Clauda
Tricheta, ktorý sa stal jeho nástupcom 1. novembra 2003. Platné sú obidva typy bankoviek.

Ochranné prvky na bankovkách
Eurobankovky obsahujú rôzne ochranné prvky, vďaka ktorým
sa dá pravá bankovka ľahko rozoznať od falošnej.
Hmatom si môžete overiť reliéfnu tlač – použitím špeciálnej
technológie tlače sú pravé bankovky na dotyk ľahko rozoznateľné.
Pri pohľade na bankovku proti svetlu objavíte vodoznak,
ochranný prúžok a sútlačovú značku. Na pravých bankovkách sú tieto tri prvky viditeľné z lícnej i rubovej strany.
Pri naklonení bankovky a zmene uhla dopadu svetla uvidíte na
lícnej strane premenlivý obraz hologramu.
Na rubovej strane pri naklonení bankovky uvidíte zlatistý pruh
(bankovky €5, €10 a €20) alebo opticky premenlivú farbu
(bankovky €50, €100, €200 a €500).
Vždy si overte viac ako jeden ochranný prvok. Kontrola pravosti bankovky trvá iba pár sekúnd. Stačí ju skontrolovať hmatom,
pohľadom a naklonením.

Euromince
Séria euromincí pozostáva z ôsmich rôznych (nominálnych)
hodnôt: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov a 1 a 2 eurá. Všetky euromince majú jednu spoločnú a jednu národnú stranu.
Na národnej (lícnej) strane slovenských mincí hodnoty 1 € a
2 € je zobrazený dvojkríž na trojvrší, ktorý je v štátnom znaku
Slovenskej republiky.
Mince v hodnote 10, 20 a 50 centov zobrazujú Bratislavský
hrad a štátny znak Slovenskej republiky.
Na minciach hodnoty 1, 2 a 5 centov je tatranský štít Kriváň,
symbol zvrchovanosti slovenského národa, a štátny znak Slovenskej republiky.
Zdroj: Európska centrálna banka

FUTBAL
Zápasy jesennej časti súťaže dospelých 2008/2009
10. 8. 2008 16.30 Perín - Čečejovce
17. 8. 2008 16.00 Veľká Ida - Čečejovce
24. 8. 2008 16.00 Čečejovce - Kokšov-Bakša
31. 8. 2008 16.00 Trstené p/H - Čečejovce
7. 9. 2008 15.30 Čečejovce - Poproč
14. 9. 2008 15.30 Valaliky - Čečejovce
21. 9. 2008 15.00 Čečejovce - Paňovce
28. 9. 2008 15.00 Koš. Olšany - Čečejovce
5. 10. 2008 14.30 Čečejovce - Geča
12. 10. 2008 14.30 Svinica - Čečejovce
19. 10. 2008 14.00 Čečejovce - Ďurkov
26. 10 .2008 14.00 Malá Ida - Čečejovce
2. 11. 2008 13.30 Čečejovce - Seňa
9. 11. 2008 13.30 Čečejovce - Perín

Tabuľka po 12. kole
4:1
3:0
2:3
4:1
1:1
0:0
2:0
3:1
0:2
9:4
3:2
2:1

1. Veľká Ida
2. Poproč
3. Kokšov-Bakša
4. Geča
5. Malá Ida
6. Svinica
7. Seňa
8. Perín
9. Koš. Olšany
10. Ďurkov
11. Paňovce
12. Valaliky
13. Trstené p/H
14. Čečejovce

12 10
12 8
11 8
12 5
12 5
12 5
12 4
12 5
12 5
11 5
12 4
12 4
12 3
12 2

0
4
2
1
1
1
4
1
0
0
2
2
0
2

2
0
1
6
6
6
4
6
7
6
6
6
9
8

30: 8
41:16
22:11
21:17
21:21
26:30
12:17
26:37
20:22
24:28
21:24
23:27
14:26
16:33

30
28
26
16
16
16
16
16
15
15
14
14
9
8
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RÔZNE

Rekonštrukcia budovy telocvične
Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v
Čečejovciach sa v letných mesiacoch previedla rekonštrukcia
budovy a zariadenia sociálnych priestorov areálu telocvične
na Kostolnej ulici. Vynovené priestory prednej časti budovy,
kde vznikli nové sociálne zariadenia, šatne a spoločenská
miestnosť, už boli využité pri kultúrnych podujatiach v rámci

Stavebné práce v interiéri budovy

Čečejovského kultúrneho leta
2008 a augustových oslavách
Dní obce Čečejovce. Na
rekonštrukciu budovy bola
použitá časť prostriedkov z
predaja časti areálu bývalej
materskej školy.
Budova po rekonštrukcii

-OcÚ-

Kamenný svedok dávnych čias
Pri oprave omietky na múre vpravo od vstupnej brány do kaštieľa sa nám po odstránení starej omietky naskytol pohľad na
časť pôvodného kamenného múra. Tento bol od Kostolnej ulice asi o 50 cm navýšený po II. svetovej vojne, keď sa kaštieľ
stal domovom odborného učilišťa poľnohospodárskeho. Rovnako aj vrátnica pri bráne bola pristavaná v tom čase. Pôvodná
baroková brána bola symetrická a nízky kamenný múr sa tiahol aj vľavo od brány pozdĺž Kostolnej ulice až po koniec vtedajšej veľkej záhrady pred kaštieľom (dnes poschodovej budovy internátu bývalého učilišťa). Vstupná brána aj múr okolo
areálu kaštieľa boli postavené po výstavbe samotného kaštieľa. Z kusov tehál medzi kameňmi pôvodného múra pri vstupnej
bráne sa dá dedukovať, že pri jeho stavbe sa použili úlomky z tehál, ktoré zostali po stavbe kaštieľa.
(JP)

Čečejovské noviny, noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.
Zodpovedný za vydanie novín: starosta obce Štefan Magoči. Graﬁcká úprava a autor neoznačených fotograﬁí: Július Pelegrin. Za obsah jednotlivých článkov sú
zodpovední autori. Tlač: VIENALA, Košice. Noviny v elektronickej podobe sú umiestnené aj na web stránke obce www.cecejovce.sk v sekcii „spravodaj“.
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